
Zmluva o poskytovaní služieb č. 6/C7/2019 

I. Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: LIKAVA – Centrum sociálnych služieb 

Sídlo: Likavka 9, 03495 Likavka, Slovenská republika 

IČO: 00647781 

DIČ: 2020591419 

IČ DPH: 

Číslo účtu: SK3481800000007000488693 

Telefón: +421905480861 

 

Dodávateľ: 

Obchodné meno: Technické služby Ružomberok, a.s. 

Sídlo: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok 

IČO: 36 391 301 

DIČ: 2020124766 

IČ DPH: SK 2020124766 

Číslo účtu: SK54 5600 0000 0083 3804 2001 

Telefón: 044/4329993 

 

II. Predmet zmluvy 

 

Všeobecná špecifikácia predmetu zmluvy: 

 

Názov: Odvoz a likvidácia odpadu 

 

Kľúčové slová: odvoz odpadu, zber odpadu, likvidácia odpadu, komunálny odpad, komunálne služby, 

odvoz odpadkov, separovanie odpadu 

 

CPV: 90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom; 90510000-5 Likvidácia 

a spracovanie odpadu; 90511000-2 Služby na zber odpadu; 905113000-5 Služby na zber odpadkov; 

90512000-9 Služby na prepravu odpadu; 90513000-6 Služby na spracovanie a likvidáciu nie 

nebezpečného odpadu; 90513200-8 Likvidácia tuhého komunálneho odpadu; 60000000-8 Dopravné 

služby (bez prepravy odpadu) 

 

Druh: služba 

Funkčná špecifikácia predmetu zmluvy:  

 

- Zabezpečenie odvozu, likvidácie a zhodnotenia komunálneho odpadu  

 

- Odvoz a zhodnotenie separovaných zložiek komunálneho odpadu 

                                                                                                                                                                         

- Prenájom 8ks kontajnerov s objemom 1100l na uskladnenie odpadu: katalógové číslo 200301 –                                               

Zmesový komunálny odpad vrátane odvozu a zneškodnenia tohto odpadu s frekvenciou 1×týždenne  

počas celej platnosti zmluvy 



 

 

- Prenájom 1ks kontajnera (obj.1100l) na uskladnenie separovaného odpadu: kat.č.200102-sklo, 1ks 

kontajner (obj.1100l) kat.č.200103-viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity 

na báze lepenky),1ks kontajner (obj.1100l) kat.č.200101 papier a lepenka, 2ks kontajnera (obj.1100l) 

kat.č.200139-plasty,1ks kontajnera (obj.1100l)kat.č.200104-kovy vrátane odvozu a zhodnotenia tohto 

odpadu 1×mesačne, v prípade plastov a kompozitných obalov 2×mesačne 

 

- Odvoz a zhodnotenie 200136-elektroodpadu  (max.200kg 1×ročne) a 200140-zmiešaných kovov 

(max.200kg 1×ročne) 

 

-Pristavenie a vývoz veľkokapacitného kontajnera s objemom min.5m3 na uskladnenie odpadu. 

Likvidácia odpadu: katalógové číslo 200307-objemný odpad 

 

Osobitné požiadavky na plnenie: 

 

- Dodávateľ služby je povinný k Zmluve o poskytovaní služieb č.6/C7/2019 doložiť potvrdenie 

o registrácii na Okresnom úrade (odbor starostlivosti o životné prostredie), ktoré obsahuje informácie 

o tom, že dodávateľ služby vykonal registráciu pre odpady nasledujúcich kategórií : 

 

200301 – zmesový komunálny odpad 

200102 – sklo 

200103 – viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) 

200139 – plasty 

200104 – obaly z kovov 

200101 – papier a lepenka 

200136 – elektroodpad 

200140-07 - zmiešané kovy (veľkoobjemný odpad)                                                                                                                                                 

200307 – objemný odpad 

 

- Dodávateľ služby je povinný odovzdať objednávateľovi do užívania stanovený počet kontajnerov na 

miesto určené objednávateľom, ktorým je Likava – Centrum sociálnych služieb 

 

- Dodávateľ je povinný zabezpečiť odvoz (vyprázdnenie) kontajnerov počas celej platnosti zmluvy 

v stanovenej  frekvencii 

- Dodávateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie odpadu s kat.číslom 200103-viacvrstvové 

kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky), odpadu s kat.číslom 200139–

plasty, odpadu s kat.číslom 200102-sklo a odpadu s kat. číslom 200104-kovy, odpadu s kat.číslom 

200136-elektroodpad,  200140-zmiešané kovy, 200101–papier a lepenka 

   

-Veľkokapacitný kontajner a odvoz objemného odpadu bude objednávateľ požadovať podľa 

vzniknutej potreby, na základe telefonickej, prípadne emailovej objednávky 

 

-Dodávateľ musí objednávateľovi predložiť vážne lístky od odvezeného objemného odpadu, 

elektroodpadu a zmiešaných kovov 

 

- Množstvo odpadu typov : elektroodpad, zmiešané kovy a objemný odpad je len predpokladané,           

jeho odvoz bude realizovaný na základe samostatných objednávok 

 



- Celková cena zákazky musí zahŕňať cenu za zmesový komunálny odpad (prenájom kontajnerov, 

odvoz a likvidáciu, fin.účel. rezervu,zák. poplatok), za separované zložky odpadu (prenájom 

kontajnerov, odvoz a zhodnotenie odpadu), cenu za objemový odpad (pristavenie, prenájom, odvoz 

veľkokapacitného kontajnera a likvidácia objemného odpadu) s frekvenciou uvedenou v technickej 

špecifikácii počas celej platnosti zmluvy 

- Nesplnenie povinnosti dodávateľa uvedených vo funkčnej a technickej špecifikácii predmetu 

zákazky a v osobitných požiadavkách na  plnenie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto 

zmluvy a môže viesť k jej zrušeniu 

 

- Dodávateľ je povinný vykonávať odvoz odpadu vozidlom na to určeným 

 

- Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi do 1 pracovného dňa od uzavretia zmluvy, teda ešte 

pred samotným plnením zmluvy stanovených vývozných dní, v ktorých sa bude uskutočňovať vývoz 

komunálneho a separovaného odpadu. 

 

- Dodávateľ je povinný do 1 pracovného dňa od uzavretia zmluvy predložiť objednávateľovi 

špecifikáciu zmluvnej ceny, ktorá musí zodpovedať celkovej zmluvnej cene 

 

- Vrátane dopravy na miesto plnenia 

 

- Dodávateľ je povinný sa za účelom vedenia evidencie  súvisiacej s kontrolou vynakladania verejných 

zdrojov zo strany objednávateľa pri každom odvoze odpadu nahlásiť na vrátnici zariadenia Likava - 

Centrum sociálnych služieb  

 

III. Špecifikácia druhu odpadu a frekvencia jeho odvozu 

 

200301 – Zmesový komunálny odpad 

 

Dodávateľ je povinný dodať 8 ks kontajnerov s objemom 1100l na uskladnenie odpadu, frekvencia odvozu 

a likvidácie odpadu je raz týždenne. 

 

200102 – Sklo 

 

Dodávateľ je povinný dodať 1 ks kontajnera s objemom 1100l na uskladnenie odpadu, frekvencia odvozu 

a likvidácie odpadu je raz mesačne. 

  

200139 - Plasty 

 

Dodávateľ je povinný dodať 2 ks kontajnera s objemom 1100l na uskladnenie odpadu, frekvencia odvozu 

a likvidácie odpadu je dva razy mesačne. 

 

200103 - Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) 

 

Dodávateľ je povinný dodať 1 ks kontajnera s objemom 1100l na uskladnenie odpadu, frekvencia odvozu 

a likvidácie odpadu je dva razy mesačne. 

 

200101- Papier a lepenka 

 

Dodávateľ je povinný dodať 1 ks kontajnera s objemom 1100l na uskladnenie odpadu, frekvencia odvozu 

a likvidácie odpadu je raz mesačne. 

 

200104 - Obaly z kovov 

 

Dodávateľ je povinný dodať 1 ks kontajnera s objemom 1100l na uskladnenie odpadu, frekvencia odvozu 

a likvidácie odpadu je raz mesačne. 



 

200136 – Elektroodpad 

 

Frekvencia a likvidácia odpadu je na základe objednávok, podľa potreby, predpokladané množstvo je 200kg za 

rok. 

 

200140-07 Zmiešané kovy 

 

Frekvencia a likvidácia odpadu je na základe objednávok, podľa potreby, predpokladané množstvo je 200kg za 

rok. 

 

200307 - Objemný odpad 

 

Dodávateľ je povinný dodať 1 ks kontajnera s objemom minimálne 5m3 na uskladnenie odpadu, frekvencia 

odvozu a likvidácie odpadu je na základe objednávok, podľa potreby, predpokladané množstvo je 10 ton za rok. 

 

 

 

IV. Zmluvné podmienky 

 

Miesto plnenia zmluvy: 

Štát: Slovenská republika 

Kraj: Žilinský 

Okres: Ružomberok 

Obec: Likavka 

Ulica: 9 

 

Lehota plnenia zmluvy:  

Termín plnenia zmluvy je 12 mesiacov od dátumu účinnosti zmluvy, ktorý nastáva jeden deň po 

podpísaní zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. (52 týždňov) 

 

V. Fakturačné podmienky 

 

- Predávajúci vystaví  každý kalendárny mesiac faktúru s pripojenými dodacími listami na kupujúceho 

a doručí ju do 10. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tovar kupujúcemu 

dodaný. 

 

- Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry predloženej predávajúcim za 

predpokladu, že tovar bol dodaný riadne a včas a v súlade s touto zmluvou a ďalšími podmienkami 

bližšie určenými kupujúcim v objednávke. Prílohou faktúry je dodací list potvrdený kupujúcim 

 

- Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu spolu s potvrdenými dodacími 

listami. Deň zaplatenia kúpnej ceny je deň pripísania fakturovanej kúpnej ceny z účtu kupujúceho na  

účet predávajúceho 

 

- Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou legislatívou. 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej 

uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje a/alebo v prípade, ak nebude obsahovať povinnú prílohu -  

dodací list a/alebo v prípade, ak dodací list bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je kupujúci 

oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. 



 

 Opravenej alebo novej faktúre spolu s doplnenou prílohou plynie nová v ods. 3 tohto čl. uvedená  

lehota splatnosti od jej opätovného doručenia kupujúcemu 

 

- Predávajúci sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach uvádzať číslo 
tejto  dohody. 
 

- Objednávateľ nebude poskytovať na plnenie predmetu zmluvy preddavok (zálohu). 

 - Sadzba DPH môže byť po uzavretí zmluvy zmenená v zmysle zákona č.222/2004 Z. z. v z.n.p. 

 

VI. Zmluvná cena 

Celková cena predmetu zmluvy bez DPH: 7962,14 € 

Sadzba DPH: 20% 

Celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH: 9482,32 € 

 

Zmluvná cena je vrátane ceny na miesto plnenia. 

 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi SR. 

 

2. Táto  zmluva je vyhotovená v troch  rovnopisoch, dva pre kupujúceho a jeden pre predávajúceho.  

 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva 

nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke kupujúceho. 

 

4. Zmluvné strany prehlasujú , že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli 

a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 

 

Za kupujúceho: Za predávajúceho: 

V Likavke, dňa: 31.5.2019 V Ružomberku, dňa: 31.5.2019 

 

 

pečiatka a podpis pečiatka a podpis 

Ing. Dagmar Švecová 

riaditeľka 

Ing. Pavol Jeleník, PhD. 
riaditeľ spoločnosti 

 

Zmluva zverejnená dňa:    

Zmluva účinná odo dňa:    

 

Lucia Struhárová
Textový rámček

Lucia Struhárová
Textový rámček



Príloha č.1 - Cenník 

Typ odpadu Jednotka Frekvencia 
Počet 

kontajnerov/ročne JC bez DPH  JC s DPH 
CC bez 

DPH CC s DPH 

200301 - Zmesový komunálny odpad 

Vývoz 1100l kontajnera, komunálny 
odpad 1kontajner 

8 
kontajnerov 

x1týždeň 416 

13,76 16,51 5724,16 6868,99 

Finančná účelová rezerva 1kontajner 

8 
kontajnerov 

x1týždeň 416 

0,36 0,43 149,76 179,71 

Mestský poplatok 1kontajner 

8 
kontajnerov 

x1týždeň 416 

0,70 0,70 291,20 291,20 

Nájom 1100l kontajnera, komunálny 
odpad 1kontajner 

8 
kontajnerov 

x1týždeň 416 

1,62 1,95 675,17 810,20 

200102 - Sklo 

Vývoz 1100l kontajnera, separovaný 
odpad 1kontajner 

1kontajner 
x1mesiac 12 

3,52 4,22 42,24 50,69 

Nájom 1100l kontajnera, separovaný 
odpad 1kontajner 

1kontajner 
x1mesiac 12 

1,62 1,95 19,48 23,37 

200103 - Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) 

Vývoz 1100l kontajnera, separovaný 
odpad 1kontajner 

1kontajner/ 
2xmesiac 24 

3,52 4,22 84,48 101,38 

Nájom 1100l kontajnera, separovaný 
odpad 1kontajner 

1kontajner/ 
2xmesiac 24 

1,62 1,95 38,95 46,74 

200139 - Plasty  

Vývoz 1100l kontajnera, separovaný 
odpad 1kontajner 

2kontajnery/ 
2xmesiac 48 

3,52 4,22 168,96 202,75 

Nájom 1100l kontajnera, separovaný 
odpad 1kontajner 

2kontajnery/ 
2xmesiac 48 

1,62 1,95 77,90 93,48 

200104 - Obaly z kovov 

Vývoz 1100l kontajnera, separovaný 
odpad 1kontajner 

1kontajner 
x1mesiac 12 

3,52 4,22 42,24 50,69 

Nájom 1100l kontajnera, separovaný 
odpad 1kontajner 

1kontajner 
x1mesiac 12 

1,62 1,95 19,48 23,37 

200101 - Papier a lepenka 

Vývoz 1100l kontajnera, separovaný 
odpad kontajner 

1kontajner 
x1mesiac 12 

3,52 4,22 42,24 50,69 

Nájom 1100l kontajnera, separovaný 
odpad kontajner 

1kontajner 
x1mesiac 12 

1,62 1,95 19,48 23,37 

200136 - Elektroodopad (spotrebiče) – podľa potreby, predpokladané množstvo 200kg 

Vývoz (zahŕňa manipuláciu a jazdu vozidla 
MAN) kilogram 1xročne 200kg 

31,09 37,31 31,09 37,31 

200140-07 Zmiešané kovy – podľa potreby, predpokladané množstvo 200kg 

Vývoz (zahŕňa manipuláciu a jazdu vozidla 
MAN) kilogram 1xročne 200kg 

31,09 37,31 31,09 37,31 

200307 - Objemný odpad – podľa potreby, predpokladané množstvo 10 ton 

Vývoz (zahŕňa manipuláciu a jazdu vozidla 
MAN) tona 1xročne 10t 

4,69 5,62 46,87 56,24 

Uloženie na skládke tona 1xročne 10t 

34,85 41,82 348,53 418,24 

Finančná účelová rezerva tona 1xročne 10t 

3,52 4,23 35,22 42,26 

Zákonný poplatok tona 1xročne 10t 

7,00 7,00 70,00 70,00 

Prenájom VKK deň 1xročne 10t 

3,61 4,33 3,61 4,33 

 

       CELKOVÁ CENA ZÁKAZKY 9482,32 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




